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InleidingInhoud

Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin rsg de Borgen 
aangeeft welke keuzes zij voor de periode 2015-2019 heeft 
gemaakt. Het schoolplan is opgesteld binnen de kaders van 
het strategisch beleidsplan van rsg de Borgen.

Het plan is tot stand gekomen tijdens een reeks van bijeen-
komsten met directeuren en adjuncten van alle vestigingen 
van rsg de Borgen, medewerkers van alle vestigingen en de 
MR. Inhoudelijke ondersteuning is verleend door de afdeling 
Onderwijs & Kwaliteitszorg van het bestuursbureau van 
Onderwijsgroep Noord.

Vaststelling
Het schoolplan is vastgesteld door het College van Bestuur 
d.d. november 2015

1. Inleiding 3

2. rsg de Borgen 4

 2.1 De opdracht van de school 4
  Onze missie 4
  Onze visie 4
  Onze kernwaarden 5

 2.2 De schoolorganisatie 6
  Bestuur 6
  Leiding van de school 6

 2.3 Een netwerk van sterke scholen 6
  Locaties en onderwijsaanbod 6

3. Stand van zaken 7

4. Doelen 7

5. Organisatie 11

	 5.1	Financiën	en	efficiency	 11
  Transitieplan onderwijstijd en taakbeleid 11

 5.2 Kwaliteitszorg 11

 5.3 Sponsoring 12



2. rsg de Borgen

rsg de Borgen biedt voortgezet onderwijs in de provincies 
Groningen en Drenthe, regio Westerkwartier-Noordenveld. 
Wij staan open voor leerlingen en ouders van elke levens-
overtuiging. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In 
Roden staan de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat 
de Woldborg. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, 
vmbo, havo, atheneum en gymnasium aan. Met dit brede 
aanbod zorgen wij ervoor dat ieder kind een passende 
opleiding krijgt. In totaal geven wij aan 2500 leerlingen 
onderwijs en dit doen wij met 270 medewerkers.

2.1 De opdracht van de school

Onze missie
Ons uitgangspunt is dat ieder individu iets van zijn leven wil 
maken, zich wil ontwikkelen en wil leren. Mensen leven niet 
uit sluitend voor zichzelf. Ze willen van betekenis zijn voor 
anderen. En ze kunnen dat ook zijn, ieder op zijn of haar eigen 
manier en vanuit persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel.
Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs hierbij een belang rijke 
schakel vormt. Onderwijsinstellingen zijn de ontmoetings -
plaatsen waar leren en ontwikkelen worden verbonden met 
de wens om een betekenisvol leven te leiden. Onderwijs-
instellingen kunnen deze rol uitsluitend vervullen als onder-
deel van de totale samenleving waarvan zij deel uitmaken. 
Elke schakel in dit geheel is van wezenlijk en onmis baar 
belang: van onze jonge medeburgers zelf tot hun ouders tot 
overheid tot bedrijfsleven. Wij vinden dat de verbinding van 
alle partijen in de samenleving de ontwikkeling van ieder 
individu versterkt.

Wij vinden dat een onderwijsinstelling die midden in de 
samen leving staat een ontmoetingsplaats is voor iedereen, 
ongeacht zijn of haar levensovertuiging. Binnen een school 
zoals de onze, willen we bovendien actief aandacht hebben 
voor alle levensovertuigingen. Daarbij staat niet zozeer 
de vorm centraal, maar ligt de focus bij de onderliggende 
gedeelde waarden van die overtuigingen. Onderwijs over 
religie en levens beschouwing heeft een structurele plaats in 
onze scholen. Dit maakt ons onderwijs nog meer betekenisvol.

Onze visie 
Onze visie op de relatie tussen samenleving en onderwijs
Een school draagt bij aan de wereld van morgen. Wij zien 
het als onze opdracht om jonge mensen tussen 12 en 18 
jaar dicht bij huis onderwijs en ontwikkeling te bieden: in de 
regio Westerkwartier-Noordenveld. Onderwijs dat ambitieus 
en realistisch tegelijkertijd is. Onderwijs waarbij mensen 
(leerlingen en medewerkers) verantwoordelijkheid krijgen en 
verantwoording	afleggen.
Onderwijs heeft echter niet het antwoord op elk (nieuw) 
maatschappelijk vraagstuk. Mensen moeten weten wat ze van 
onderwijs  instellingen mogen verwachten en wat niet. Wij 
willen onderwijs zien dat de regie neemt op het terrein van 
leren en ontwikkelen en dat haar rol in én naar de samen-
leving duidelijk maakt.

Onze vijf ‘Borgen’ vormen samen een sluitend netwerk van 
sterke scholen. Samen bieden wij leerlingen in onze regio het 
uitdagende en stimulerende onderwijs dat leidt tot een leven 
lang leren en volwaardig burgerschap. Om dit te bereiken is 
een voortdurende open dialoog nodig met onze partners in de 
regio Westerkwartier-Noordenveld. Het vraagt dat we letterlijk 
en	figuurlijk	onze	deuren	openzetten,	zodat	er	wederzijds	
begrip ontstaat en inzicht groeit in de vraagstukken waarvoor 
wij gezamenlijk staan.

Wij willen leren van onze partners uit het primair en 
vervolg  onderwijs, uit het bedrijfsleven en maatschappelijke 
instellingen en we willen onze kennis met hen delen. De 
regionale scholen  gemeenschap de Borgen en Westerkwartier-
Noorden veld horen bij elkaar. Onze onderwijsinstelling heeft 
een centrale plaats in de ontwikkeling van jonge mensen 
tijdens een belang rijke fase van hun leven. We willen onze 
leerlingen optimaal opleiden en begeleiden en hen bagage 
mee  geven voor een zinvol bestaan. Als we daarin slagen heeft 
ons onder wijs de plek in de samenleving die het in onze ogen 
verdient en hoort te hebben.

Onze visie op onderwijs
We gaan voor onderwijs dat de toon zet waar het gaat om 
leren, talent ontwikkeling en het vinden van antwoorden op 

maat schappelijke vraagstukken. We leiden op voor vervolg-
onderwijs en een baan. We bieden niet alleen een uit stekende 
onderwijskwaliteit; wij gaan een stap verder. Wij willen in ons 
onderwijs de begrippen ‘waardevol’ en ‘geluk’ vertalen naar 
een leven lang leren en ontwikkelen.
Wij willen betekenisvol onderwijs zien en onderwijs dat geen 
andere grenzen accepteert dan de grenzen van de ambities 
en talenten van mensen die aan haar worden toevertrouwd. 
Betekenisvol onderwijs dat jonge mensen uitdaagt om te 
ontdekken waar ze voor staan, wat hen drijft, waar ze goed 
in zijn en wat ze waard zijn. We willen jonge mensen leren 
zichzelf en elkaar te respecteren en zich verantwoordelijk te 
voelen voor elkaar en voor de wereld van morgen. Dit stee-
vast vanuit de overtuiging dat ieder mens iets wil en kan 
betekenen voor anderen.
Daarom creëren we in onze scholen de voorwaarden 
voor mensen om maximaal te kunnen presteren: in hun 
persoonlijke leven, in hun professionele leven en als burger 
in onze samen leving. Dat geldt voor onze leerlingen en voor 
onze mede werkers.

Onze kernwaarden
Waaraan kan men ons herkennen?

Gemeenschappelijk versterkend
In alles wat wij doen zoeken we elkaar en anderen op, vanuit 
de overtuiging dat we met elkaar sterker zijn dan los van 
elkaar. Gemeenschappelijk optrekken betekent voor ons meer 
dan plezierig samenwerken. Het betekent voor ons dat we, in 
dialoog, samen gericht werken aan het oplossen van gedeelde 
vraag  stukken. Vanuit de wens om anderen beter en krachtiger 
te maken en daarmee onszelf. Gemeenschappelijk versterkend 
staat voor ons ook voor onze ambitie om de (regionale) 
samen  leving waarvan wij allen onderdeel zijn te versterken.

Bewust persoonlijk
Het niveau van menselijke relaties waarop alles tot stand 
komt is het persoonlijke 1-op-1-contact. Weten wat de ander 
en jezelf beweegt, elkaar kennen en erkennen, gericht zijn op 
het belang van de ander, weten wat je voor elkaar kunt en wilt 
betekenen; dat is voor ons bewust persoonlijk.

Onze kernwaarden geven aan hoe we graag willen zijn, wat 
we het belangrijkst vinden. Ze zeggen hoe we willen werken. 
Toch is dit niet het hele verhaal. Wij werken ook vanuit een 
aantal algemeen geldende waarden. We hebben het dan over:
•	 	Kwaliteit:	onderwijs	moet	in	alle	opzichten	‘gewoon’	goed	

zijn. Het vraagt om nakomen van de landelijke, voor ons 
allen geldende, afspraken over goed onderwijs.

•	 	Betrokkenheid:	mensgericht	zijn,	de	ander	erkennen	en	
respectvol en onbevooroordeeld tegemoet treden.

•	 	Ontwikkelingsgerichtheid:	het	juiste	pedagogische	klimaat	
creëren waarin het individu voorop staat dat zijn of haar 
talenten optimaal kan ontwikkelen. Uit een leerling halen 
wat erin zit.

•	 	Veiligheid:	onderwijsinstellingen	dienen	veilige	en	
vertrouwde plekken te zijn, waar mensen graag komen.

•	 	Resultaatgerichtheid	en	efficiency:	we	zetten	de	mensen	en	
middelen in onze organisatie doordacht en zorgvuldig in. 
Daar bij streven we naar maximaal rendement, zowel in leer-
opbrengst als in organisatieresultaat.

54



2.2 De schoolorganisatie

rsg de Borgen maakt deel uit van Onderwijsgroep Noord. 
Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van 
Terra, het Dollard College en rsg de Borgen.
Binnen Onderwijsgroep Noord werken zo’n 1400 medewerkers 
op 23 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het 
College van Bestuur en het bestuursbureau zijn gevestigd in 
de stad Groningen.

Bestuur
Onderwijsbestuur is een taak van het bevoegd gezag. Het 
bevoegd gezag maakt onderscheid in bestuur en toezicht.  
Het College van Bestuur bestuurt Onderwijsgroep Noord en 
de daarbij horende scholen en de Raad van Toezicht houdt 
toe zicht op het handelen van het College van Bestuur.  

Het College van Bestuur bestaat uit twee personen:
•	 mevrouw	A.A.	Berendsen,	voorzitter
•	 de	heer	T.	Wennink

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende 
personen:
•	 mevrouw	E.M.	Pastoor-Meuleman,	voorzitter
•	 de	heer	F.	Migchelbrink
•	 de	heer	H.	Holman
•	 de	heer	M.	Krijnsen
•	 de	heer	T.	Wagenaar
•	 de	heer	E.	van	Zuidam

Leiding van de school
Het College van Bestuur heeft gekozen voor een regionale 
indeling binnen de bestaande stichtingen. Rsg de Borgen 
bevindt zich in de regio Westerkwartier-Noordenveld. 

Binnen deze regio zijn twee regiodirecteuren benoemd:
•	 Mevrouw	I.	Top,	als	regiodirecteur	havo/vwo	en
•	 De	heer	J.	Wierenga	als	regiodirecteur	vmbo/pro

Op de afzonderlijke scholen binnen rsg de Borgen is een 
tweede managementlaag verantwoordelijk voor de aansturing 
van het primaire proces.

2.3 Een netwerk van sterke scholen

Onze vijf ‘Borgen’ vormen samen een sluitend netwerk van 
sterke scholen. Samen bieden wij leerlingen in onze regio het 
uitdagende en stimulerende onderwijs dat leidt tot een leven 
lang leren en volwaardig burgerschap.

Locaties en onderwijsaanbod
rsg de Borgen heeft 5 locaties:
•	 	De	Esborg.	Op	deze	vestiging	wordt	praktijkonderwijs	

gegeven en kunnen leerlingen terecht voor een schakelklas.
•	 	De	Lindenborg.	Deze	vestiging	biedt	de	volgende	
onderwijssoorten:	havo,	atheneum,	gymnasium	en	
technasium.

•	 De	Nijeborg.	Deze	vestiging	biedt	vmbo.
•	 	De	Ronerborg.	Hier	kunnen	leerlingen	terecht	met	een	

havo- of vmbo-advies. Hier wordt Daltononderwijs gegeven.
•	 De	Woldborg,	voor	leerlingen	met	een	havo-	of	vmbo-advies.

3. Stand van zaken

In de afgelopen vier jaar heeft het beleid van rsg de Borgen 
zich gericht op de onderstaande thema’s
1.	Demografische	ontwikkelingen
2.	Profilering
3. Verantwoording
4.	Leerlingenzorg
5. Digitalisering
6.	Flexibilisering	arbeidsmarkt	/	Leren	leren
7. Globalisering en multiculturele samenleving
8. Omgeving van de school
9. Duurzaamheid

Een uitgebreide evaluatie en verantwoording is te lezen in 
hoofdstuk drie van het strategisch beleidsplan.

4. Doelen

In het strategisch beleidsplan zijn voor de komende 
beleidsperiode drie aandachtspunten en ambities benoemd 
die rechtstreeks zijn verbonden met het primaire proces:

•	 Leerlingen:	Onderwijs	voor	de	toekomst
•	 Medewerkers:	Toekomstbestendig	personeelsbeleid
•	 Omgeving:	Duurzame	samenwerking	in	de	regio

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken zijn op 
verschillende niveaus in de organisatie verkenningen gedaan 
t.a.v. de beelden die we daar bij hebben. Het operationaliseren 
van onze ambities is op teamniveau belegd. Docenten werken 
in teamverband zowel Borgen breed, als binnen de eigen 
vestiging in teams of vaksecties aan de concrete uitwerking 
van onze beelden. Hiermee geven we niet alleen ruimte aan 
de eigen professionele deskundigheid van onze medewerkers, 
maar ook aan verschillen tussen teams en vestigingen.
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Doelen, aanpak Schoolplan 2015-2019

Leerlingen: Onderwijs voor de toekomst
1. Maatwerk in leren
2. Adaptief, activerend onderwijs met inzet van digitale media
3.	Loopbaan	leren

Topics uit het strategisch beleidsplan Welke beelden hebben we daarbij?

1.  Alle leerlingen van rsg de Borgen krijgen onderwijs 
op maat, dat aansluit bij de persoonlijke leer- en 
ondersteunings behoeften én de maatschappelijke 
behoeften. We bereiden onze leerlingen voor op een 
volwaardige participatie in hun (leef)omgeving

•	 	Op	een	systematische	en	doelmatige	manier	het	hoogst	haalbare	uit	
onze leerlingen halen. Geen talent verloren laten gaan.

•	 	Leerlingen	ondersteuning	aanbieden	die	bij	hen	past,	binnen	de	
grenzen van de mogelijkheden van de school.

•	 	Differentiatie	in	niveau,	tempo,	tijd	en	leerstijl,	m.b.v.	de	mogelijkhe-
den van ICT.

•	 	Uitgaande	van	een	basisniveau,	naar	behoefte	aangevuld	met	uitda-
gend dan wel ondersteunend materiaal.

•	 	Een	goed	toetsbeleid	dat	is	afgestemd	op	de	opbouw	in	de	doorlo-
pende leerlijn.

•	 	Pilots	met	diplomering	op	verschillende	niveaus.
•	 	Feedback	en	reflectie	zijn	onderdeel	van	het	leerproces
•	 	Leerling	moet	zelf	keuzes	kunnen	maken	binnen	lessen	en	het	curri-

culum.
•	 	Alle	docenten	en	leerlingen	beschikken	over	een	digitaal	device	

waarmee in het onderwijsleerproces wordt gewerkt.

2.		Leerlingen	nemen	actief	deel	aan	het	onderwijs-
leerproces.  
De docent geeft op een activerende manier les.

•	 	De	leerling	is	zelf	verantwoordelijk	voor	zijn	leerproces.
•	 	De	leeractiviteiten	doen	een	appèl	op	creativiteit	en	het	tonen	van	

ondernemend gedrag.
•	 	De	leeractiviteiten	nodigen	uit	tot	samenwerkend	leren.
•	 	Het	leerrendement	sluit	aan	bij	de	mogelijkheden	van	de	leerling.

3.		Leerlingen	ontdekken	in	een	doorgaande	leerlijn	
wat ze willen, kunnen en welke keuzes ze het beste 
kunnen maken t.a.v. hun (leer)loopbaan

•	 	Loopbaanleren	is	gericht	op	vervolgonderwijs	en	arbeidsmarkt.
•	 	Aandacht	voor	techniek	en	het	nieuwe	beroepsgerichte	vmbo-leren.
•	 	Brede	oriëntatie
•	 	Aansluitend	bij	kennis,	talenten	en	beroepsmogelijkheden.
•	 	Maatwerk.
•	 	Samenhang	met	andere	onderdelen	uit	het	curriculum.
•	 	Portfolio	als	meetinstrument.
•	 	Procesevaluaties	als	onderdeel	van	het	leerproces.
•	 	Een	andere	havo	met	meer	praktijk	en	een	andere	didactiek.

Medewerkers: Toekomstbestendig personeelsbeleid
1.	Professionalisering	en	persoonlijk	leiderschap
2.	Personeelsbeleid	op	maat

Topics uit het strategisch beleidsplan Welke beelden hebben we daarbij?

1.  Actief inzetten op persoonlijk leiderschap van alle 
medewerkers

Medewerkers werken vanuit de kernwaarden bewust persoonlijk en 
gemeenschappelijk versterkend:
•	 	hebben	oprecht	belangstelling	voor	leerlingen;
•	 	gaan	uit	van	de	overtuiging	dat	iedereen	over	talenten	beschikt;
•	 	gaan	uit	van	de	overtuiging	dat	er	altijd	een	alternatief	te	vinden	is;
•	 	zijn	bereid	echt	te	luisteren	naar	anderen,	hun	oordeel	uit	te	stellen	

en situaties door verschillende brillen te bekijken, altijd met de 
intentie om te begrijpen;

•	 	voorzien	leerlingen	en	collega’s	optimaal	van	feedback;
•	 	leren	van	en	met	elkaar	door	te	reflecteren	op	eigen	handelen;
•	 	werken	samen	met	anderen	vanuit	de	overtuiging	dat	de	som	meer	

is dan het geheel der delen;
•	 	nemen	initiatieven	om	hun	eigen	werk	vorm	te	geven	en	te	

verbeteren en stellen daarbij realistische doelen.

2.		Leeftijdsbewust	personeelsbeleid	 
Gezond	personeel	/ambassadeurschap	personeel/ 
docenten fris houden

Medewerkers:
•	 	zitten	lekker	in	hun	vel,	voelen	zich	fit	en	veerkrachtig;
•	 	zetten	hun	ervaring	in	om	collega’s	te	coachen;
•	 	werken	samen	met	collega’s	van	andere	vestigingen	en/of	vaksec-

ties;
•	 	nemen	initiatieven	om	zich	te	blijven	ontwikkelen;
•	 	worden	op	maat	ingezet	voor	hun	taak,	waarbij	rekening	wordt	

gehouden met verschillen in inzetbaarheid en belastbaarheid van 
jongeren en ouderen.
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Omgeving: Samenwerking in de regio
1. Marktaandeel
2. Samenwerking
3. Doorlopende leerlijnen
4. Communicatie

Topics uit het strategisch beleidsplan Welke beelden hebben we daarbij?

1.  Maximalisatie van het totale marktaandeel  
tot minimaal 70%.

•	 	Groei	in	het	vwo/havo-deel	in	Leek	en	Roden.
•	 	Uitdagend	en	boeiend	onderwijsaanbod:	leerlinggericht	en	

gepersonaliseerd (zie Onderwijs voor de toekomst).
•	 	Voor	zoveel	mogelijk	leerlingen	uit	onze	regio	zo	thuis	nabij	

onderwijs realiseren.
•	 	Integrale	samenwerking	met	alle	(keten)	partners.

2.  Intensivering van de interne samenwerking  
binnen de Borgen.  
Versteviging van de contacten met collega-vo-scholen. 
Optimale samenwerking met primair onderwijs, mbo,  
hbo en wo.  
Intensieve samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven.

•	 	Samenwerking	met	Terra	Oldekerk
•	 	Uitdagingen	bieden	voor	leerlingen.
•	 	Onderwijs	dat	is	ingericht	en	wordt	aangeboden	conform	de	

vraag van externe belanghebbenden.

3.  Versterking vanuit onderscheid én overeenkomst.  
Extern: Meer gebruikmaken van expertise uit primair 
onderwijs.

•	 	De	onderwijsinhouden	en	begeleidingswijzen	van	de	
verschillende borgen zijn zodanig op elkaar afgestemd dat 
leerlingen van vestiging kunnen switchen, zonder hierdoor 
in hun (leer)loopbaan te worden belemmerd.
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5. Organisatie

In dit hoofdstuk worden de ambities uit het strategisch 
beleidsplan die te maken hebben met de organisatie verder 
uitgewerkt.

5.1 Financiën en efficiency

We	streven	naar	handhaving	van	de	gezonde	financiële	
positie. De middelen die we hebben zetten we zoveel mogelijk 
in	voor	het	primaire	proces.	We	zoeken	daarom	naar	efficiency	
door:
•	 Efficiënter	om	te	gaan	met	onderwijstijd.
•	 Het	taakbeleid	te	onderzoeken.
•	 	Een	oplossing	te	vinden	voor	de	overmaat	in	de	

huisvestings situatie.

Transitieplan onderwijstijd en taakbeleid
In artikel 8.4 van de cao vo 2014-2015 staat dat scholen 
in een transitieplan de gevolgen van de nieuwe wet 
onderwijstijd voor de onderwijsplanning moeten beschrijven. 
In ieder geval moet in het transitieplan staan welke stappen 
de school de komende periode al dan niet gaat ondernemen 
in het licht van de nieuwe wetgeving. Deze stappen hebben 
we op hoofdlijnen onderverdeeld in drie fasen:

•	 	Fase	I:	Transitieplan	taakbeleid	en	onderwijstijd	opstellen
•	 	Fase	II:	Ontwikkeling	van	een	integraal	plan	voor	taakbeleid	

en onderwijstijd
•	 	Fase	III:	Bespreken	van	het	integrale	plan	+	instemmings-
traject	met	MT/MR/CvB/alle	medewerkers

In schooljaar 2015-16 wordt van start gegaan met fase II. 
Dit gebeurt in de vorm van een gezamenlijke dialoog met 
alle medewerkers, waarin, mede met het oog op de werk-
druk, zowel de onderwijstijd als het taakbeleid tegen het 
licht wordt gehouden en besluiten worden genomen over 
definiëring	en	invulling.

5.2 Kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid 
Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsontwikkeling vraagt enerzijds 
om	een	goed	ingericht	systeem,	waarmee	de	kwaliteit	
kan worden geborgd en anderzijds om een lerende 
benadering. Goede kwaliteitsborging is een voorwaarde 
om de onderwijskwaliteit in de hele organisatie blijvend 
te verbeteren. Belangrijk daarbij is dat alle bij de school 
betrokken partijen deelnemen aan de dialoog waarin beleid 
en de kwaliteit daarvan geëvalueerd en bewaakt worden. 
Leerlingen,	hun	leerproces	en	de	resultaten	daarvan	zijn	een	
belangrijke bron van informatie als het gaat om het meten 
en vast stellen van de kwaliteit. Onderzoek en ervaring leren 
dat	het	hebben	van	een	systeem	van	kwaliteitsborging	alleen	
niet voldoende is om ook daadwerkelijk kwaliteitsverbetering 
te realiseren. Teams die succesvol met kwaliteit aan de slag 
gaan	blijken	dit	systematisch	aan	te	pakken.	Voor	hen	is	de	
zorg voor kwaliteit en de borging ervan een vanzelfsprekend 
onderdeel van het dagelijks werk. Het voortdurend werken 
aan kwaliteitsverbetering zien wij als een collectief 
leerproces, waarbij we datgene doen wat we ook van onze 
leerlingen vragen: zelf verantwoordelijk leren en ontwikkelen. 
Kwaliteitszorg en de daarbij behorende documentatie is 
vanuit dat perspectief een vanzelfsprekend onderdeel van het 
dagelijks werk voor iedereen die bij rsg de Borgen werkt.

Concreet, kwaliteitsstructuur 
Bij rsg de Borgen wordt gewerkt vanuit een geüniformeerde 
beleidscyclus,	die	verloopt	volgens	het	PDCA-	principe	
(Plan-Do-Check-Act).	De	PDCA	cyclus	is	een	hulpmiddel	
waar	mee	een	continue	proces	van	systematisch	leren	en	
verbeteren op gang kan worden gebracht. Het doorlopen van 
alle vier stappen is belangrijk om kwaliteit te bereiken. In 
de organisatie structuur zijn op elk niveau medewerkers die 
kwaliteitszorg als directe verantwoordelijkheid hebben. Zij 
hebben daarvoor beschikking over alle relevante informatie 
die nodig is om (beleids) plannen te maken en deze te kunnen 
evalueren en bijstellen. Binnen het managementteam op elke 
vestiging is kwaliteitszorg als afzonderlijke verantwoordelijk-
heid belegd bij één van de MT-leden zijnde niet de regio-



directeur. De belangrijkste taak vanuit deze rol is de bewaking 
van	de	PDCA-cyclus	in	de	besluitvorming	op	vestigingsniveau.	

Beleidscyclus:
Plannen  
Het (onderwijskundig) beleid op hoofdlijnen wordt eens per 
4 jaar op bestuurlijk niveau (CvB) vastgesteld in de vorm van 
het Strategische Beleidsplan. Verbonden aan het strategisch 
beleid wordt een meerjarenbegroting opgesteld. De keuzes in 
het strategisch beleidsplan worden verder uitgewerkt in het 
schoolplan. Op basis van het strategisch beleid formuleert 
het College van Bestuur jaarlijkse kaders voor het onderwijs-
beleid	op	stichtingsniveau.	De	financiële	kaders	voor	het	
beleid zijn vastgelegd in de Stichtingsbegroting. Elke 
vestiging formuleert voor het eigen onderwijs vervolgens 
de operationele beleidskeuzes in het Vestigingsjaarplan, in 
combinatie met de vestigingsbegroting.

Check 
Uitvoering van (onderwijskundig) beleid start op elk niveau 
met	een	analyse	van	´resultaten	uit	het	verleden´.	Onderwijs-
kundige,	personele	en	financiële	cijfers	en	informatie	vormen	
de	basis	voor	deze	evaluaties.	Naast	maandelijkse	financiële	
rapportages op vestigings- en stichtings niveau gaat het 
om jaarlijkse onderwijs rendementen op opleidingsniveau, 
(meer) jaarlijkse tevredenheids onder zoeken op opleidings- en 
vestigings niveau van verschillende belang hebbenden en 
benchmark onderzoeken. In de toekomst wordt deze sturings-
informatie nog verder uitgebreid met informatie over studie-
succes en doelmatigheidsinformatie.
Act/Adept	Informatie	vanuit	evaluaties	en	rapportages	zijn	
uitgangs punt voor en vertrekpunt van het doorlopend gesprek 
waarbij de focus is gericht op ontwikkeling, innovatie en 
kwaliteits verbetering.

Concreet, kwaliteitscultuur
De borging van de kwaliteit vereist naast de beschreven 
beleidscyclus	en	informatiestroom	ook	een	cultuur	waarin	
kwaliteit	systematisch	en	doorlopend	onderwerp	van	
gesprek	is.	Vanuit	de	besturingsfilosofie	van	rsg	de	Borgen	
ligt deze verantwoordelijkheid allereerst bij de professional 
en vervolgens bij het management zelf. Bij kwaliteit gaat 
het om de onderwijs kundige inhoud én de wijze waarop de 
professional uitvoering geeft aan deze inhoud. Handelingen en 
concrete gedragingen van medewerkers dragen bij aan duur-
zame kwaliteit. Dit kan niet los worden gezien van intenties 
van individuen en de cultuur van teams. Betrokkenheid 
van alle medewerkers bij de kwaliteit van ons onderwijs is 
daarom uitgangspunt bij het werken aan kwaliteits besef. 
Betrokken  heid ontstaat door wederzijds vertrouwen tussen 
medewerkers en leidinggevenden. Bij rsg de Borgen werken 
bevlogen medewerkers. Zij krijgen de ruimte om vanuit 
hun eigen professie aan kwaliteitsbewustzijn te werken en 
zo met elkaar een kwaliteitscultuur te scheppen. Met deze 
ruimte komt ook verantwoordelijkheid. We vragen van onze 
medewerkers verantwoordelijkheid voor zowel de kwaliteit 
van het onderwijs, als voor de manier waarop dit tot stand 
is gekomen. Dit wordt gestimuleerd door te werken volgens 
de methodiek van waarderend onderzoeken (appreciative 
inquiry).	Appreciative	Inquiry	is	een	aanpak	waar	bij	mensen	
samen onderzoeken wat werkt in plaats van wat er verkeerd 
gaat. Door het creëren van zelfvertrouwen en positieve 
verwachtingen raken mensen gemotiveerd om te werken 
aan kwaliteits verbetering en kan eigenaarschap ontstaan. 
Deze ontwikkeling zal op termijn leiden tot resultaat-
verantwoordelijke	teams	en/of	vaksecties	die	integraal	en	
methodisch werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

5.3 Sponsoring

Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan 
te geven welk aan te geven welk beleid ze voeren met 
betrekking tot sponsoring. Binnen rsg de Borgen wordt op 
dit moment geen gebruik gemaakt van sponsoring om haar 
onderwijsactiviteiten mogelijk te maken.
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Esborg
Praktijkonderwijs

Burchtlaan 2, Roden
Postbus 258, 9300 AG Roden

T (050) 501 58 09
E esborg@rsgdeborgen.nl

Lindenborg
Gymnasium | Atheneum | Havo 

Waezenburglaan 55, Leek 
Postbus 133, 9350 AC Leek

T (0594) 85 45 30 
E lindenborg@rsgdeborgen.nl

Nijeborg
vmbo

Waezenburglaan 51 en 51A, Leek
Postbus 212, 9350 AE Leek

T (0594) 85 45 50
E nijeborg@rsgdeborgen.nl

Ronerborg
Daltononderwijs voor vmbo en havo

Burchtlaan 1, Roden
Postbus 258, 9300 AG Roden

T (050) 501 93 18
E ronerborg@rsgdeborgen.nl

Woldborg
vmbo | havo

Kersenlaan 16, Grootegast
Postbus 6, 9860 AA Grootegast

T (0594) 61 22 61
E woldborg@rsgdeborgen.nl


